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منظر مشتری

افزایش رضایت از خدمات
جمع آوری و انتقال
فاضالب

کاهش هزینه های غیر مستقیم

افزایش رضایت مشتریان

افزایش درآمد
از محل
بکارگیری
ظرفیت های
موجود

بهبود روابط با جامعه ،
شهروندان و سازمان های
خدمات شهری

تقویت ارتباط با جامعه

مدیریت تکنولوژی

کاهش آب بدون درآمد
افزایش سرعت
دقت،کیفیت در
ارایه خدمات به
مشتریان

ارتقاء سیستم ها و تکنولوژی های بهره
برداری از تاسیسات آب و فاضالب

ارتقاء توان بهره برداری

سرآمدی در تحقق درآمد صورتحساب صادره

ارتقاء سیستم ها
و به کار گیری
تکنولوژی های
نوین در فرآیندها

ارتقاء توان بهره
برداری از شبکه
آب و فاضالب

ارتقاءکمی و
کیفی آب
توزیع شده

کاهش
آب بدون
درآمد

ارتقاء سطح کیفی
مدیریت و نظارت بر
عملکرد شرکاء و
تامین کنندگان

کاهش مصرف
انرژی

ارتقاء فرهنگ بهبود
و توسعه سیستم
های مدیریتی

توسعه مهارت های
رهبری

بهبود کمی و کیفی فرایند
ارزیابی و انتخاب شرکا و
تامین کنندگان

ارتقاءنظام جامع
آموزش و توانمند
سازی کارکنان
افزایش بهره
وری
کارکنان

سرمایه های سازمانی

توسعه بهره ور تاسیسات آب و فاضالب
توسعه فرهنگ بهبود
مستمرو ارتقاء دانش
تعالی در سطح شرکا و
تامین کنندگان

گسترش دولت
الکترونیک
افزایش
رضایت
کارکنان

تقویت ایمنی و
بهداشت حرفه
ای کارکنان

سرمایه های انسانی

ارتقاءامنیت شبکه

استقرار مدیریت
دانش

سرمایه های اطالعاتی

منظر رشد و یادگیری

تامین منابع مالی و
توسعه روشهای
جذب سرمایه

بهبود کیفی اسناد
مناقصه

اصالح  ،بازسازی و
توسعه هدفمند
شبکه توزیع و
تاسیسات آب با
بهره مندی از
سیستم ها و
تکنولوژی نوین

تکمیل و اصالح
شبکه جمع
آوری فاضالب
با بهره مندی از
سیستم ها و
تکنولوژی های
نوین

ارتقاء توان شرکاء و تامین کنندگان

حفاظت از محیط زیست و منابع انرژی

ارتقاء سیستم های
مدیریت بحران

ارتقاء بهره وری عملیاتی

منظر فرایندهای داخلی

بهبود
فرایند
وصول
مطالبات

توسعه فرهنگ مصرف
بهینه آب

کاهش زیان

منظر مالی

افزایش رضایت از کمیت و
کیفیت آب و خدمات پس از
فروش

بهبود فرآیندرسیدگی
به شکایت مشتریان

کاهش هزینه
ها

افزایش
تحقق درآمد
صورتحساب
های صادره

استفاده
بهینه از
دارایی ها

افزایش
اثربخشی
عملیاتی

